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EDITORIAL

Perseguindo as intenções das anteriores edições, a Aproged organizou a terceira edição das suas Jornadas 
Didácticas, desta vez, em parceria com a Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho (EAAD) 
e o Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT). Tendo este evento o propósito de difundir e 
estimular boas práticas em contexto educativo no âmbito da didáctica da Geometria, da Geometria Descritiva e 
do Desenho, entre professores dos Ensinos Secundário e Superior português, esta edição das Jornadas não foi 
excepção, tendo sido criadas, e reforçadas, pontes e pontos de contacto entre diferentes abordagens didácticas 
destas disciplinas, numa perspectiva que se deseja participativa e multidisciplinar. 
A terceira edição das Jornadas Didácticas realizou-se na Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do 
Minho, não em 2020, como inicialmente previsto, mas a 9 e 16 de outubro de 2021, em virtude da pandemia do 
coronavirus e perturbações dela decorrentes desde o seu aparecimento em Dezembro de 2019, que afectariam 
também a modalidade em que o evento decorreu. Concebidas como um evento presencial, as Jornadas Didácti-
cas 2021 acabariam por se converter em formato online. Apesar de carecer da relação directa entre oradores e 
assistência, ou das conversas informais aquando das pausas para café e almoço, esta opção permitiu responder 
aos objectivos inicialmente traçados e às expectativas de oradores, assistência e formandos, não suspendendo 
por mais tempo este momento de partilha de experiências e investigações.
Durante as Jornadas Didácticas 2021, tivemos a oportunidade de ver e ouvir as comunicações que nos foram 
gentilmente trazidas pelos Oradores Convidados que, ainda no início de 2020, aceitaram entusiasticamente 
o desafio que lhes foi porposto pela Comissão Organizadora. Entusiástica foi também a vontade demonstrada 
pelos autores que submeteram as suas propostas de comunicações às Jornadas Didácticas, mostrando o seu 
interesse em partilhar as suas experiências didácticas, perfis pedagógicos e investigações. Ouvimos, aprende-
mos e debatemos temas, da Geometria ao Desenho, da Matemática à Educação Artística, em consonância com 
os objectivos e os campos de exploração abordados durante esta edição das Jornadas.
Por último, a Comissão Organizadora gostaria de deixar aqui plasmado uma nota de agradecimento a todos 
aqueles que apoiaram a organização levando o evento a bom porto, aos formadores que se disponibilizaram a 
integrar o programa das jornadas com a proposta de workshops, à Comissão Científica pelo seu empenho e rigor 
na avaliação e ponderação para a selecção de propostas de comunicação, aos Oradores Convidados pela parti-
lha dos seus interesses, práticas e investigação nos âmbitos da Geometria, Desenho e Ensino, aos Moderadores 
que asseguraram o bom funcionamento de cada uma das sessões, aos Oradores proponentes pela resposta ao 
desafio da chamada de comunicações, e a todos os participantes e formandos que se inscreveram no evento.
A todos muito obrigado. 

A Comissão Organizadora das Jornadas Didácticas 2021,
João Cabeleira e Vera Viana
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PROGRAMA DAS JORNADAS DIDÁCTICAS 2021: 09 DE OUTUBRO, SÁBADO

09h00
09h15

SESSÃO DE ABERTURA
JOÃO CABELEIRA e VERA VIANA, Comissão Organizadora das Jornadas Didácticas 2021 
MANUEL COUCEIRO DA COSTA, Presidente da Assembleia-Geral da APROGED
PEDRO BANDEIRA, Presidente da Escola de Arquitetura, Arte e Design, Universidade do Minho

MODERADOR: MANUEL COUCEIRO DA COSTA, Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa

09h15 
09h55

Orador Convidado: 
BRUNO FIGUEIREDO, EAAD

A Importância da Geometria no Fabrico Digital em Arquitetura

10h00 
10h40 

Oradora Convidada:
ISA CLARA NEVES, CES-UC, CEAU-FAUP, PennState

Notas Sobre a Cultura Computacional na Arquitetura

10h40 
11h00 Debate

Pausa

MODERADOR: VÍTOR MURTINHO, Departamento de Arquitectura da Universidade de Coimbra

11h30 
11h50

Comunicação aprovada:
JOÃO CABELEIRA e JOÃO PEREIRA SILVA, EAAD

Aprender Geometria por Projeto em Estado de Emergência

11h55 
12h15

Comunicação aprovada:
JOSÉ VÍTOR CORREIA, LUÍS ROMÃO e ANA GUERREIRO, FAUL

Uma Experiência Didáctica com um Perspectógrafo Cilíndrico

12h20 
12h40

Comunicação aprovada:
FILIPE BRANDÃO e ALEXANDRA PAIO, ISCTE-IUL

Aprendizagem colaborativa para uma criatividade computacional

12h40 
13h00 Debate

PAUSA PARA ALMOÇO
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PROGRAMA DAS JORNADAS DIDÁCTICAS 2021: 09 DE OUTUBRO, SÁBADO

MODERADOR: JOÃO PEDRO XAVIER, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

15h00 
15h40

Oradora Convidada:
PAULA SIMÕES, IAVE, I.P.

O Lugar da Avaliação no Desenvolvimento Curricular

15h45 
16h05

Comunicação aprovada:
TERESA PAIS e MARIA JOÃO PINTO, DARQ, UC

Módulo Iniciático à Geometria: uma experiência inovadora na Universidade de Coimbra

16h10 
16h30

Comunicação aprovada:
LÍDIA CESARO PENHA GANHITO, UNESP

Desenhar de dentro para fora:
Proposições artístico-educacionais para a prática colaborativa do desenho de modelo vivo

16h35 
16h55

Comunicação aprovada:
DANIEL SILVESTRE, IPCA/ESD

Ilustração e sistemas de representação:
Propostas didáticas para uma exploração expressiva do espaço pictórico

16h55 
17h30 Debate

Pausa

MODERADORA: CLÁUDIA AMANDI, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto

18h00 
18h40

Oradora Convidada:
MARIA JOÃO DURÃO, FAUL

A Multidisciplinaridade da Investigação do Fenómeno Cromático

18h45 
19h25

Orador Convidado:
PHILIP CABAU, EASD.CR

A Ideia do Desenho Acabado

19h25 
19h45 Debate

Encerramento
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PROGRAMA DAS JORNADAS DIDÁCTICAS 2021: 16 DE OUTUBRO, SÁBADO

09h30 
12h30

WORKSHOP 01 (1ª sessão):
Formador: DANIEL SILVESTRE, EAAD, IPCA/ESD

Ilustração e sistemas de representação

PAUSA PARA ALMOÇO

14h00 
16h00

WORKSHOP 01 (2ª sessão):
Formador: DANIEL SILVESTRE, EAAD, IPCA/ESD

Ilustração e sistemas de representação
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COMISSÃO CIENTÍFICA
ALEXANDRA PAIO (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)

BRUNO FIGUEIREDO (Esc. Arquitectura, Arte e Design da Universidade do Minho, Ceramics Lab)

CLAUDIA AMANDI (Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, i2ADS)

FRANCISCO ABREU PESSEGUEIRO (Professor Aposentado do Ensino Secundário)

HELENA MENA MATOS (Faculdade de Ciências da Universidade do Porto)

JOANA PARADINHA (Escola Superior Artística do Porto, i2ADS)

JOÃO CABELEIRA (Escola de Arquitectura, Arte e Design da Universidade do Minho, Lab2PT)

JOÃO PEDRO XAVIER (Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto)

JORGE MARQUES (Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, i2ADS

JOSÉ MARIA DA SILVA LOPES (Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto)

LUÍS MARQUES PINTO (Universidade Lusíada do Porto)

MANUEL COUCEIRO DA COSTA (Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa)

MARINA VALE GUEDES (Escola de Arquitectura, Arte e Design da Universidade do Minho)

MIGUEL BANDEIRA DUARTE (Escola de Arquitectura, Arte e Design da Universidade do Minho, Lab2PT)

NATACHA MOUTINHO (Escola de Arquitectura, Arte e Design da Universidade do Minho, Lab2PT)

ODETE PALARÉ (Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa)

PEDRO JESUS (Colégio de Santa Doroteia, Lisboa)

SARA ELOY (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, ISTAR-IUL)

TERESA PAIS (Departamento de Arquitectura da Universidade de Coimbra)

VASCO CARDOSO (Aproged, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, i2ADS)

VERA VIANA (Aproged, Centro de Estudos em Arquitectura e Urbanismo - FAUP)

VÍTOR MURTINHO (Departamento de Arquitectura da Universidade de Coimbra)

A Comissão Organizadora agradece o precioso contributo da Comissão Científica, que assegurou, com o maior 
rigor científico, a seleção e revisão das comunicações propostas às Jornadas Didácticas 2021.

João Cabeleira e Vera Viana
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BRUNO FIGUEIREDO1 
A Importância da Geometria no Fabrico Digital em Arquitetura

A integração de ferramentas de modelação de superfícies NURBS2 em programas CAD, na década de 1990, 
abre um novo léxico formal aos arquitectos. Mike Silver [01] argumenta que estas experiências de composição 
de geometrias curvas complexas contribuíram para o interesse dos arquitectos por ferramentas computacionais
no desenvolvimento de projecto. Na década de 2000, com a disseminação de linguagens de programação vi-
sual em programas CAD, emerge uma geração de arquitectos que explora princípios algorítmicos e relações 
paramétricas na definição de novos sistemas morfológicos e materiais que têm como premissa a optimização 
do desempenho funcional dos edifícios.
Neste mesmo período há um significativo número de investigações e iniciativas da indústria da construção que 
promovem processos de personalização em massa na arquitectura pela integração de sistemas de fabricação 
digital e robótica [02]. Mais recentemente, a percepção das limitações das dimensões físicas de sistemas de 
fabrico digital e da crescente consciência da necessidade do uso de componentes construtivos reversíveis, em 
prol de processos construtivos mais sustentáveis, justifica o interesse renovado por sistemas arquitectónicos 
pré-fabricados. 
A ideia de Projecto para Manufactura e Montagem – Design for Manufacture and Assembly (DfMA) – incorpora 
as condições do processo de fabrico e montagem na metodologia de projecto, atendendo a princípios de pro-
dução mais eficientes, rápidos e económicos [03]. Em arquitectura, os princípios de DfMA têm sido incorporados 
na definição de sistemas formais assentes na pré-fabricação de componentes estruturais e arquitectónicos: 
lajes, pilares, vigas, painéis de fachadas. 
Discrete: reappraising the digital in architecture, publicado em 2019, por Gilles Retsin [04], reforça a emergên-
cia do recurso a sistemas automáticos de fabrico e montagem de componentes, facilitando a discretização 
da forma arquitectónica em partes, e ainda, pelo recurso a modelos computacionais na exploração formal de 
sistemas combinatórios de agregação destes componentes. Nos ensaios de projecto de Retsin, o desenho das 
ligações e a sua geometria têm importância vital, no sentido de aumentar a possibilidade de reconfiguração 
formal e reutilização destes componentes arquitectónicos. 
O Advanced Ceramic Laboratory (ACLab), criado em 2016, por docentes, investigadores, técnicos e estudantes 
da Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho, desenvolve projetos I&D que perseguem o 
potencial criativo de ferramentas de desenho computacional, bem como a sua aplicação à definição de sistemas 
de Projecto para Manufactura e Montagem, pela exploração de processos de fabricação aditiva em material 
cerâmico. 
A impressão 3D, ou fabricação aditiva, por extrusão de materiais viscosos, como a pasta cerâmica, dá-se pela 
sucessiva deposição de camadas, de modo contínuo, e de acordo com uma geometria e trajeto específicos. A 
maioria das impressoras 3D permite o uso de programas CAD-CAM para a conversão de modelos 3D, em CAD, 
para linguagem máquina (G-Code), gerando automaticamente os limites de impressão do modelo, os elementos 
de suporte para o processo de extrusão, bem como a velocidade, taxas de extrusão e outros recursos de que a

1 Escola de Arquitectura, Arte e Design da Universidade do Minho (bfigueiredo@eaad.uminho.pt)
2 Non-Uniform Rational B-Spline Surfaces (NURBS) são superfícies geradas a partir de B-Spline, seguem os mesmo princípios 
que as superfícies de Bézier e de B-Spline, no sentido em que ambas são controladas por uma grelha de nós (U, V), aos 
quais é possível atribuir pesos para a definição do graus de suavização de curvatura das superfícies.
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máquina precisa para realizar o processo de extrusão. A cabeça de extrusão de uma impressora 3D padrão é 
perpendicular à mesa de impressão (plano XY) e geralmente possui apenas 3 eixos de translação, sem liberdade 
de rotação. No contexto de processos mediados por braços robóticos industriais, o grau de liberdade aumenta 
para seis eixos. Este grau de liberdade também introduz mais variáveis a controlar, a tradução automática, ao 
invés de criar um código pelas coordenadas X, Y, Z, precisa de fornecer os planos XY, XZ e YZ, relativos ao posi-
cionamento de cada secção do robot. 
A equipa do ACLab desenvolve as suas próprias ferramentas CAD-CAM, contornando limitações de programas
existentes à possibilidade de personalização de parâmetros como a distância entre camadas de impressão, o 
fluxo de extrusão, a velocidade de deslocação, e ainda, o trajeto da cabeça extrusora enquanto imprime, mas 
também de movimentos adicionais de não-extrusão. Deste modo, é nos permitido um maior controlo do compor-
tamento da pasta cerâmica no momento de extrusão, nas fases de secagem e cozedura.  
Este método permite-nos alcançar dois objetivos: o primeiro, deter um maior grau de liberdade de personali-
zação de parâmetros essenciais para o controlo de efeitos físicos da pasta cerâmica, como o comportamento 
reológico durante a fase de extrusão e a retracção nas fases de secagem e cura; o segundo, emular princípios 
geométricos, formais e funcionais no desenvolvimento de sistemas de componentes arquitectónicos em mate-
rial cerâmico.
Nas Jornadas Didácticas da Aproged, propomos apresentar um conjunto projectos e protótipos de componentes 
arquitectónicos (paredes, colunas, vigas e pavimentos), desenvolvidos no ACLab, que associam processos de 
Projecto para Manufactura e Montagem à fabricação aditiva em pasta cerâmica, expondo a metodologia com-
putacional para o controlo geométrico da forma arquitectónica, e sua subsequente decomposição em geometri-
as legíveis por impressoras 3D.

Referências:
[01] Silver, M. (2006). Towards a Programming Culture in the Design Arts, in Architectural Design, Programming Cultures: 

Art and Architecture in the Age of Software, Vol.76, No.4, pp. 5-11. , London: Wiley-Academy.
[02]  Kolarevic, B., Duarte, J.P. (2018). Mass Customization and Design Democratization. London:  Routledge.
[03]  Vaneker, T. et al. (2020).  Design for additive manufacturing: Framework and methodology - CIRP Annals, vol. 69, n. 

2, pp. 578-599, Elsevier BV.
[04]  Retsin, G. et al. (2019). Discrete: reappraising the digital in architecture. West Sussex, UK : John Wiley & Sons Ltd.
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ISA CLARA NEVES1

A Cultura Computacional na Arquitetura
Notas para a Arqueologia de um Futuro Emergente

A presente investigação pretende registar contextos culturais e tecno-científicos que protagonizaram uma  cons-
trução de instrumentos científicos na disciplina e contribuíram para o atual momento de utilização generalizada 
de métodos computacionais na concepção e produção de arquitetura.
Num momento em que, de facto, o computador se tornou uma peça integrante na prática da arquitetura, de-
fende-se como pertinente que se dê relevo e importância aos antecedentes da história computacional e científi-
ca que conformaram o atual momento, sendo que é olhando para trás, para o passado, para o que existe, estu-
dando-o, que surgem boas reinvenções e se perspectivam direções presentes e futuras. Reitera-se efetivamente 
a inevitabilidade e irreversibilidade do digital. Quando o pensamos, evocamos presente e vislumbramos futuro. 
Mas há uma história para contar: a cultura digital não se relaciona somente com o futuro [01].  
De facto, na década de 60, os computadores já faziam parte do quotidiano dos negócios, mas o debate sobre o 
assunto ainda não havia ocorrido na arquitetura. A questão entrava no meio da arquitetura apenas nalguns en-
claves universitários e em eventos corporativos que se estendiam ao campo da engenharia e construção. Estes 
eventos pioneiros e excepcionais foram marcados pelo interesse em empregar princípios científicos e metodolo-
gias no projeto de arquitetura, com o auxílio de computadores. 
Forma-se então na década de 60 e no contexto dos Estados Unidos da América um binómio crucial na cons-
trução de uma perspectiva computacional em arquitetura - Cambridge / Boston, entre 1964 e 1967 - a con-
ferência Architecture and the Computer de 1964 no Boston Architecture Center, focada principalmente na esfera 
corporativa; e, em contraste, o Grupo de Pesquisa The Architecture Machine Group no Massachusetts Institute 
of Technology, fundado em 1967, no âmbito académico. 
Argumenta-se que estes dois momentos contemporâneos e interligados, representam uma peça fundamental na 
história do design arquitectónico auxiliado por computador, sendo que a conferência Architecture and Computer 
lançou uma série de questões de forma inédita, desafiando o conceito de computador existente na arquitetura. 
Neste evento corporativo, foram apresentados os principais palestrantes de outras áreas de atuação. Entre eles 
estão Steven Coons (Professor Associado do MIT), da engenharia mecânica, e Marvin Minsky (Co-diretor do MIT), 
da Artificial Intelligence. A sua contribuição se tornaria de grande importância para o campo da computação 
em arquitetura nas décadas seguintes. Isso estabeleceria um novo entendimento sobre o uso do computador 
e geraria um espaço para um debate, no qual algumas tendências sobre o uso da máquina computacional na 
disciplina foram lançadas. 
A primeira Conferência do Boston Architectural Center, Architecture and Computer, apresentou um público que 
incluía engenheiros, cineastas, historiadores, arquitetos, empresários, etc. Reuniu pessoas fascinadas com o 
computador, algumas das mais teóricas e também algumas das mais céticas acerca daquilo que a computação 
podia fazer na época. Para além dos painéis de discussão, que incluíram nomes como Serge Chermayeff e Walter 
Gropius, houve também uma programação centrada em exposições e demonstrações. Isso incluiu a exposição
fotográfica da Divisão de Aviões da Boeing Company, uma demonstração da Digital Equipment Corporation e

1 Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade do Porto e PennState (isaclaraneves@ces.uc.pt)



JORNADAS DIDÁCTICAS 2021: LIVRO DE RESUMOS | ISBN 978-989-53379-0-3
09 e 16 de Outubro de 2021 | Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho

18

uma demonstração da IBM chamada STRESS (Structural Engineering Systems Solver). Este último consistia 
num programa de engenharia que trabalhava na solução de problemas de engenharia estrutural no computador 
digital. Também incluiu exposições de fotografias e desenhos feitos à mão e computadorizados, de estudantes 
do MIT, produzidos num estúdio de ciências e engenharia, entre outros. Nesta conferência, Walter Gropius, então 
com 81 anos, emitiu um comunicado intitulado Computers and Computer Design, no qual é clara a sua visão de 
futuro e do seu pensamento visionário. Citando suas palavras: 

“Some time ago I was visiting the quarters of IBM in New York when I was told by one of their engineers that 
they are now able to have the computer deliver a large variety of graphic pictures of different bay systems for 
a building (…) The emphasis will certainly be on the intelligent formulation of the questions to be answered by 
the computer. Will it then be necessary to educate a new profession of architectural assistants for the purpose 
of articulating the problems to be solved into the proper language of the computer?” [02]

Discutiu-se o problema da formação profissional de uma nova geração de arquitetos e formulou-se a proposta de 
resolução de problemas dentro da própria linguagem de computador. A sua função e relação com os criadores e 
designers foi reconsiderada. Quando questionado sobre a possibilidade de usar o computador como ferramenta 
arquitectónica, a resposta de Gropius foi elucidativa: ele acreditava que a máquina poderia encurtar o processo 
de trabalho do designer e liberar a criatividade.  
Todas essas questões foram abordadas e realizadas décadas depois, com o desenvolvimento do computador e 
a ambição de criar formas e geometrias complexas que pudessem ser projetadas e produzidas com eficácia, tal 
como Coons afirmara:

“Beyond geometry, the designer needs to apply many other classes of constraints. He needs to know some-
thing about the structural requirements of his design, what wind and snow loadings will imply, how sunlight 
may be expected to warm the buildings in winter and summer, and other problems. (…) The maze of restric-
tions that must be threaded in architectural design – (…) constitutes a complex, bewildering contour, and the 
computer can help with such complexities.” [03]

Três anos depois, em 1967, surge o Architecture Machine Group, fundado por Nicholas Negroponte e impulsio-
nado pelo contexto tecnológico do Massachusetts Institute of Technology em Cambridge. A intenção de Negro-
ponte era criar uma máquina de arquitetura que transformasse o processo de design num diálogo, mudando 
a tradicional dinâmica homem-máquina. O programa URBAN5 foi o primeiro programa de design auxiliado por 
computador, com ideias de Negroponte relativas à conversação, diálogo e inteligência.
Outras versões aprimoradas se seguiram, com foco no desenvolvimento de interfaces gráficas e visuais, já de-
lineando a tendência americana muito mais gráfica e concreta em oposição a uma visão mais abstrata e teórica 
da alemã. Passados cinquenta anos, concluiu-se que a construção de uma máquina arquitetónica de sucesso, 
às vezes desejada com humor por Negroponte, ou o projeto parametrizado que Coons descreveu, são compro-
vadamente conceitos muito mais difíceis na prática. A tecnologia simplesmente não foi longe o suficiente para 
integrar as ideias e modelos dos teóricos. Embora o termo Inteligência Artificial se tenha  destacado durante as 
décadas de 50 e 60, desapareceu até muito recentemente, pois suas premissas não foram atendidas. Sobre a 
falha do conceito de “Inteligência Artificial”, Mário Carpo afirmou que a diferença entre agora e os anos 60 e 70 
é que, hoje, a inteligência artificial funciona2. Gropius, assim como Alexander, Coons ou Negroponte, previram 
muitas das necessidades que estão hoje em desenvolvimento - como projeto auxiliado por computador, desenho
algorítmico ou o uso de robótica. No entanto, existem questões mais amplas que ainda são enormes desafios 

2 Excerto de uma entrevista com Mario Carpo conduzida pela autora na sua investigação de pós-doutoramento, em 2018.
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e precisam de ser pensadas. É fundamental que os arquitetos tenham consciência das mudanças promovendo 
um discurso crítico e teórico, religando a arquitetura digital com o passado, visando responder  informadamente 
aos desafios atuais que a disciplina enfrenta. Esta análise fornece mais um momento da Arqueologia de um 
Futuro Emergente, considerando a Teoria da Arquitetura dentro de um domínio computacional que, no amplo 
domínio da teoria da arquitetura, ainda está a ser construído. 

Referências:
[01] Neves, I. e Figueira, J. (2019). Black Box – Stories of the Future. In Neves, I. ; Figueira, J. (coord.) (2019). Black Box. 

Matosinhos: Esad-idea. (p. 7).
[02] Gropius, W. (1964). Computers for Architectural Design?, in Architecture and the Computer, 41, Boston Architectural 

College Archives.
[03] Alexander, C. (1964). A Much Asked Question about Computers and Design, in Architecture and the Computer, 52-

54, Boston Architectural College Archives.
[04] Coons, S. (1964). Computer Aided Design, in Architecture and the Computer, 26-28, Boston Architectural College 

Archives.
[05] Kotsioris, E. (2015). Architecture and the Computer: A Contested History, The Architectural Review.
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PAULA SIMÕES1

O Lugar da Avaliação no Desenvolvimento Curricular

Desenvolver o currículo em contexto de sala de aula envolve estratégias que, cruzando opções didáticas e peda-
gógicas, têm como objetivo a promoção de aprendizagens de qualidade. A avaliação é tradicionalmente con-
siderada como uma atividade à parte quando, após uma sucessão de aulas, módulos ou unidades de ensino, 
aplicamos um instrumento que permite verificar se a aprendizagem se realizou e o nível de qualidade dessa rea-
lização. Ou seja, a avaliação é tratada como um apêndice ou uma área subordinada do currículo ou da didática, 
algo que se faz no fim depois de tudo o resto acontecer. No entanto, pensar a avaliação como parte integrante 
do desenvolvimento curricular situa a avaliação na sua dimensão mais importante: a de informar continuamente 
o ensino e apoiar mais e melhor aprendizagem.
Avaliar é, portanto, usar os instrumentos e as técnicas adequados e rigorosos para recolher informação. Inde-
pendentemente da dimensão da avaliação em que nos situemos – a dimensão formativa, da melhoria da apren-
dizagem, e a dimensão sumativa, do momento do balanço no final de um processo – há dois aspetos fundamen-
tais, sem os quais o impacto positivo da avaliação pode ficar comprometido: a qualidade da informação que se 
recolhe e se devolve, e a qualidade da comunicação dessa informação. Dylan Wiliam, um teórico e investigador 
da área da avaliação formativa que começou a sua carreira como professor, afirma que, se soubéssemos que 
os alunos aprendem tudo o que é ensinado, não precisaríamos da avaliação; no entanto, sabemos que tal não é 
verdade , Sem a avaliação, pois, não saberíamos o rumo certo da nossa atuação e o caminho a seguir para fazer 
os ajustes necessários, a bem daqueles que são os principais destinatários do nosso trabalho: os nossos alunos.

1 Directora de Serviços de Avaliação Externa, Instituto de Avaliação Educativa, I.P (paula.simoes@iave.pt)
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MARIA JOÃO DURÃO1

A Multidisciplinaridade da Investigação do Fenómeno Cromático

A cor é ubíqua na natureza e sempre presente na nossa vivência, consciente ou inconscientemente. A terra, o 
mar, o céu possuem cor nos seus elementos constitutivos que os animais e os humanos procuram interpretar 
e utilizar, quer na realidade material quer na virtual, para efeitos biológicos, cognitivos, estéticos, simbólicos, 
culturais, civilizacionais, psíquicos, espirituais e epistemológicos. A própria substância cromática existe no reino 
animal, mineral e vegetal. Mesmo onde não há luz, os animais subaquáticos adaptaram-se à produção de luz e 
cor e ao reconhecimento respectivo, para sua sobrevivência. Não é de estranhar, portanto, que a cor seja tema 
de estudo numa gama vasta de áreas do conhecimento: artes plásticas, arquitectura terrestre e aeroespacial, 
planeamento urbano, cinema, teatro, realidade virtual, iluminação, luz, design de equipamento, design de co-
municação, design da moda, têxteis, tintas e pigmentos, cerâmica, fisiologia, neurofisiologia, biologia, visão, er-
gonomia, química, psicologia, história, simbologia, estética, fenomenologia, sociologia, antropologia, linguística, 
marketing, publicidade, geografia, colorimetria, webdesign, nanotecnologia, tecnologias dos materiais, tecnolo-
gias dos audiovisuais e múltiplas outras aplicações à Arte, Ciência e Tecnologia.
A Faculdade de Arquitectura – à data, pertencente à Universidade Técnica de Lisboa – foi mundialmente pionei-
ra na criação do Mestrado em Cor na Arquitectura. Deste embrião seguiu-se a fundação de órgãos conviventes 
no mesmo ambiente de interesse pela investigação da cor. Com movimento em espiral e aumento de raio, 
seguiu-se-lhe a Associação Portuguesa da Cor – membro da International Colour Association (2003), o Labo-
ratório da Cor (2004) e o Grupo de Investigação de Cor e Luz, integrados no CIAUD (Centro de Investigação em 
Arquitectura, Urbanismo e Design), da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa (2016). Se, na fase 
inicial, a investigação se inscrevia em temáticas de mestrado, ela viria a envolver a sociedade em projectos de 
doutoramento e pós-doutoramento, de que a pedagogia foi a sua primeira expressão. Actualmente, a Faculdade 
de Arquitectura conta com projectos de investigação académicos, empresariais, industriais e outros – nacionais 
e internacionais – acolhidos nestes três organismos, a par da intervenção pedagógica em licenciaturas, mestra-
dos, doutoramentos e pós-doutoramentos – dentro e fora da Faculdade de Arquitectura de Lisboa –, com divul-
gação no ensino a nas vertentes práticas em projectos realizados nos três grandes domínios da arquitectura, 
das artes e do design.
É sobre esta multi e interdisciplinaridade que incide a minha comunicação.

1 Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa (mariajoaodurao@gmail.com)
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PHILIP CABAU1

A ideia do desenho acabado

O desenho ensina. Desenhando aprendemos a ver, a perceber, a estabelecer relações entre o tocar e o ver, 
negociando e fixando as relações entre nós, o mundo e perceção que fazemos dele. “Há uma enorme diferença 
entre ver uma coisa sem o lápis na mão e vê-la desenhando”, constatava Paul Valéry: “Não conheço outra arte 
que convoque maior ‘inteligência’ que o desenho”.  É uma operação dirigida à inteligibilidade do mundo. Através 
do desenho vê-se diferente, vê-se melhor. Sabemo-lo ao desenhar: uma vez acabado um desenho, entende-se 
realmente o que aquela experiência proporcionou. 
Mas o que é um desenho acabado? Como é possível determinar que um desenho está realmente concluído? 
Como sabemos nós que o desenho no qual estamos a trabalhar não atingiu já aquele momento a partir do qual 
deveríamos ter suspendido o gesto? Como podemos ter disso noção, sobretudo quando é a própria experiência 
do distanciamento, o removermo-nos desse espaço imersivo que é o desenho, que permite a própria pergunta. 
E, para mais, que significa hoje realmente falar de desenho acabado (ou de desenho inacabado), quando as 
classificações que estruturaram o desenho ao longo dos últimos séculos, as suas formas e taxonomias, foram 
já radicalmente questionadas, levando, provavelmente, à sua definitiva ruína - primeiro pelo impacto desestrutu-
rante do modernismo e depois através da sua sucessiva reinvenção na alteração de paradigma de perceção que 
caracteriza a época em que vivemos. Anotação, esquisso, esboço, estudo, desenho sustentado, etc. são agora 
uma terminologia arqueológica.
As categorias que organizavam os desenhos, definindo as fronteiras entre eles, assentaram sempre em cons-
truções cujos propósitos eram, geralmente, exteriores ao próprio desenho - pertencendo sobretudo às discipli-
nas às quais esses desenhos estavam associados. As taxonomias que daí resultaram, contribuíram, todavia, 
para configurar o entendimento que temos do próprio desenho - determinando consideravelmente as estratégias 
do seu ensino. Mas no contexto de uma experiência contemporânea do desenho que é, estruturalmente, frag-
mentária, pode falar-se ainda de desenhos acabados?
Quando pensamos nas duas principais manifestações gráficas do desenho, torna-se evidente o quanto este 
assenta sobre a experiência fragmentária. A própria linha está associada à própria noção de fragmento. A sua 
razão primeira é a produção da descontinuidade, a divisão do todo. A linha de contorno é um utensílio gráfico 
para a identificação das descontinuidades que caracterizam a experiência do mundo: descontinuidades tácteis, 
óticas, virtuais. Não há linhas inteiras, mas apenas pedaços de linhas. Também para a mancha, a experiência 
do fragmento, sendo distinta daquela da linha, não deixa, por isso, de desempenhar ali um papel igualmente 
importante. Desenhar uma mancha solicita uma atenção que é, estruturalmente, fragmentária. A construção da 
mancha é estabelecida sobre uma perceção que dá uma particular atenção às projeções fragmentárias (e sua 
aceitação) da forma. Linha e mancha são, ambas, experiências estruturais do fragmento.
“O traço é interrompido no instante em que aparece”, refere o poeta André Du Bouchet. Muito provavelmente 
o modo do fazer que carateriza o desenho desde os seus primórdios, das inscrições que cobriam as paredes e 
tetos das grutas do paleolítico, à experiência renovada, individualmente, por cada criança que risca, indepen-
dentemente das épocas e distinções culturais, constitui a expressão mais eloquente da natureza fragmentária 
que carateriza o desenho. Mas o que é um fragmento? Como podemos defini-lo?

1 Escola Superior de Artes e Design. Caldas da Rainha, Politécnico de Leiria (cabau@ipleiria.pt)
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Na formulação de Maurice  Blanchot, no espaço da literatura, são quatro os tipos de fragmento:
1) um momento dialético no interior de um todo mais vasto;
2) a “violenta e obscura” forma do aforismo, no qual o fragmento é completo em si mesmo;
3) o fragmento que está relacionado com um pensamento nómada e se manifesta em afirmações que estão 

separadas entre si e exigem sê-lo; e, por fim,
4) o fragmento que é exterior ao todo, ora porque considera que o todo já foi materializado, ora porque o 

próprio pensamento solicita, na literatura, paralelamente ao todo, uma descontinuidade essencial (no 
sentido em que toda a literatura é fragmento, independentemente da sua extensão).

A natureza fragmentária do desenho está sempre presente em qualquer das versões que tentaram estabelecer 
uma genealogia do desenho. Avizinhando-o do pictograma e da escrita, este espaço cumpre, todavia, uma função 
distinta daquelas. É um pensamento aberto, no qual as qualidades combinatórias, modulares e rítmicas obe-
decem a um desígnio transitivo. Como refere Henri Maldiney, “Num desenho... a dimensão formal é a dimensão 
segundo a qual a forma se forma, ou seja, a sua dimensão rítmica.” É o desenho aos bocados que prevalece, 
apoiado sempre sobre um movimento pendular que contrapõe o desenho enquanto perceção fragmentária ao 
desenho enquanto prática do fragmento. Uma análise desta problemática, no contexto do ensino contemporâ-
neo do desenho, constitui o centro desta comunicação. 
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JOÃO CABELEIRA1 e JOÃO PEDRO SILVA2

Aprender Geometria por projeto em estado de emergência

Campo de Exploração:
A aprendizagem por projeto e a promoção de um maior envolvimento do estudante no seu 
ensino, aprendizagem e avaliação, e na partilha de experiências com os seus pares.

Face à situação sanitária decorrente do contexto pandémico devido à COVID-19, as atividades de ensino/apren-
dizagem programadas para o ano letivo de 2019/2020 sofreram uma profunda reformulação. Partindo deste 
contexto, esta comunicação expõe duas experiências desenvolvidas no âmbito da Unidade Currricular (UC) de 
Geometria, do 1º ano do Mestrado Integrado em Arquitetura da Escola de Arquitetura, Arte e Design da Uni-
versidade do Minho, sob o constrangimento do ensino tecnologicamente mediado: uma de trabalho individual 
incidindo sobre a conceção, desenvolvimento e representação de estrutura formal, e uma segunda desenvolvida 
em grupo, incidente sobre o levantamento arquitetónico, articulação espacial e aplicação de recursos projetivos 
a uma proposta de comunicação gráfica. Experiências que, respondendo ao programa da UC, exploraram a si-
multaneidade entre Geometrias de Relação e de Representação, nomeadamente no que se refere à vocação da 
primeira na compreensão e conceção de estruturas, a par dos processos de transformação e geração de forma, 
e da segunda na mecânica projetiva e domínio instrumental da representação espacial. 
A primeira experiência, Tesselações/Modelação de superfícies aplicando princípios do Origami e Kirigami, im-
plementada logo após suspensão do ensino presencial, foi encetada por apresentação teórica e referências 
práticas (das quais se destacam, para além das experiências de Alberts no curso propedêutico da Bauhaus, 
as mais recentes explorações por Vyzoviti em 2004 e Jackson, 2011), na sequência da qual os estudantes 
procediam à exploração livre na transformação de superfície A4 segundo lógicas do Origami e Kirigami. Este 
ensaio inicial, complementado por posterior recolha de exempla, permitiu fixar uma estrutura, reconhecendo 
princípios de modelação e transformação de superfícies, bem como as respetivas qualidades formais e espaci-
ais da proposta. A estrutura serviu a uma sequência de 3 enunciados aprofundando conhecimentos projetivos e 
aplicando-os à representação da estrutura: projeções cotadas e múltiplas (fixando as propriedades da estrutu-
ra), axonometria (explicando, segundo sequência de axonometrias, as operações de transformação aplicadas) e 
a perspetiva linear (conferindo escala e explorando a espacialidade da estrutura).  
A segunda experiência, A Nossa Casa em Rede/Espaço privado e relacional, explorava simultaneamente o recon-
hecimento e registo gráfico do espaço (levantamento arquitetónico) e valores de combinatória formal (definição 
de sequência espacial), a par de competências na comunicação gráfica da solução. Por analogia à relação em 
rede ditada pelo ensino à distancia, testaram-se possíveis ligações entre os espaços onde cada estudante se en-
contrava na sua casa. Assim, entre estudantes de um mesmo grupo, proporcionou-se a associação de quartos, 
cozinhas, lavandarias, arrumos, escritórios, contemplando ligações de ampla escala entre Braga e o Funchal, ou 
entre Guimarães e a cidade da Praia em Cabo Verde.  Partindo do levantamento arquitetónico (reconhecendo e 
registando as medidas dos espaços e dos elementos móveis que os organizavam), passou-se posteriormente ao

1 Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho, Lab2PT (joaocoelho@arquitetura.uminho.pt)
2 Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho (joaopereirasilva88@gmail.com) 
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ensaio de articulações (testando passagens por postigos, armários, gavetas, lareiras, escadas ou claraboias), 
até à exploração do desenho de arquitetura (nas suas dimensões técnica e comunicativa). 
Assim, e partindo destas experiências, esta comunicação visa dar a conhecer a metodologia implementada, a in-
terferência das tecnologias de ensino à distância no processo de ensino aprendizagem (Figura 1) e os resultados 
alcançados (Figura 2), refletindo ainda sobre pertinência da aprendizagem por projeto no ensino da geometria 
no âmbito da formação em Arquitetura.

Figura 1

Figura 2
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JOSÉ VÍTOR CORREIA1, LUÍS ROMÃO2 E ANA GUERREIRO3

Uma experiência didáctica com um perspectógrafo cilíndrico

Campos de exploração:
A inter e multidisciplinaridade como práticas potenciadoras das valências dos conteúdos 
próprios de diferentes, ou complementares, áreas do saber;
O material didáctico como recurso facilitador e motivador do crescimento da autonomia do 
estudante.

Nesta comunicação, descrever-se-á uma experiência didáctica desenvolvida nas sessões práticas de uma uni-
dade curricular optativa da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa. Nesta Unidade Curricular – 
Cartografias do olhar – é feita uma abordagem multidisciplinar à temática da perspectiva, com conhecimentos 
e práticas do desenho, da geometria, da álgebra e da programação, procurando complementar e prolongar os 
programas das unidades curriculares obrigatórias de Desenho e Geometria Descritiva.
A Unidade Curricular promove o questionamento crítico sobre hábitos e referenciais de representação adquiridos 
e o incremento das capacidades de desenho, no âmbito da delineação perspéctica. Em paralelo com a imple-
mentação computacional de métodos cartográficos (base de sistemas perspécticos alternativos) para o ma-
peamento da “esfera visual”, o que possibilita a concretização de delineações perspécticas matematicamente 
mais complexas, os estudantes são também convidados a participar em experiências de desenho divergentes e 
envolverem-se assim numa investigação partilhada.
A experiência foi concebida como estudo exploratório, pretendendo avaliar a efectividade de um instrumento 
práctico auxiliar na aprendizagem do desenho perspéctico. Os estudantes foram convidados a executar dois 
desenhos de observação do espaço da sala de aula: pelos meios habituais (desenho em folha de papel, com 
ciclos recursivos de observação-delineação) e pelo uso de um aparelho físico – um suporte de desenho cilín-
drico transparente, rodeando o sujeito – que reduz ao mínimo o hiato temporal entre observação e delineação 
(tendendo assim para acções simultâneas). O instrumento foi definido como perspectógrafo, visto proporcionar 
orientação operativa para a delineação perspéctica. Naturalmente, este será visto como uma variação da Janela 
de Alberti, embora desprovido da quadrícula de suporte visual e com o formato cilíndrico diferente, permitindo 
a observação e delineação coordenadas sobre campo de visão horizontal abrangente, acedido pelo movimento 
dos olhos, cabeça e corpo num processo de visão dinâmica. Após a execução dos desenhos, os painéis cilín-
dricos foram desmontados e planificados, para uma primeira apreciação dos resultados. Depois, os partici-
pantes preencheram um questionário, registando as impressões e pensamentos desencadeados pela dupla 
experiência de desenho. Posteriormente, os resultados gráficos foram comparados, analisados e dissecados 
geometricamente. No término da experiência, foi concretizada uma segunda sessão de desenho de observação, 
convencional, a fim de aferir eventuais repercussões positivas da sessão divergente.
Como é sabido, a capacidade de desenhar em perspectiva, mesmo com o apoio da observação directa dos 
cenários representados, não é inata. Tem de ser aprendida e intensivamente treinada até que seja atingida a 

1 Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa (correia@fa.ulisboa.pt)
2 Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa (lromao@fa.ulisboa.pt)
3 Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa (anacsg@fa.ulisboa.pt)
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proficiência. Ademais, a aprendizagem consistente do desenho perspéctico requer a adopção e interiorização de 
códigos geométricos partilhados (consequentemente, a ultrapassagem de hábitos de delineação espontâneos/
ingénuos), logo será permeável à conformação e consolidação possibilitadas por instrumentos de suporte con-
ceptualmente configurados.
Para além da satisfação (expressa) dos estudantes com a vivência desta experiência inusual, os resultados 
foram significativos, quer pela demonstrada capacidade do instrumento de suporte (o perspectógrafo cilíndrico) 
de gerar autoconfiança e desenvoltura no acto de desenho, quer pelo incremento de proficiência visível nos 
desenhos elaborados; e, também, pela notável convergência das diferentes delineações individuais para uma 
matriz geométrica identificável – uma inteligibilidade matemática emergente, subliminarmente induzida pelo 
instrumento auxiliar.
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FILIPE J. S. BRANDÃO1 e ALEXANDRA PAIO2

Aprendizagem Colaborativa para uma Criatividade Computacional

Campo de exploração:
A exploração de ferramentas digitais em contexto educativo.

Como pode o ensino-aprendizagem universitário responder a um mundo em rápida mudança?
O que podem as tecnologias oferecer para atender os problemas de hoje e as necessidades de amanhã? 
Na procura de respostas às questões colocadas, a Unidade Curricular de Criatividade Computacional, ministrada 
no ISCTE por uma equipa multidisciplinar de docentes a estudantes de arquitetura e computação, tem sido um 
laboratório de aprendizagem colaborativa através de seminários teórico-práticos com diferentes abordagens. 
O seminário de Gramáticas da Forma [01] pretende demonstrar a relevância das primitivas geométricas na 
conceptualização de lógicas computacionais e como estas podem ser essenciais em experiências com braços 
robóticos.
O seminário com duração de 6 horas, divididas em 3 sessões, reparte-se por componentes teóricas e práticas. A 
primeira é uma introdução ao formalismo, operações geométricas, computação com formas e exemplos de apli-
cação ao contexto da arquitetura. Na parte prática baseada em 3 exercícios, os estudantes exploram padrões 
tradicionais kolam [02, 03], segundo a seguinte ordem: inferir uma gramática a partir de um padrão, variações 
sobre uma gramática, aplicação de uma gramática a um robot. 
O desenvolvimento de interfaces que trazem a programação dos robots para dentro dos programas de desenho 
paramétrico [04] vieram facilitar o acesso e aumentar a adoção dos braços robóticos na investigação e na práti-
ca da arquitetura. O estudo da utilização dos braços robóticos na arquitetura é motivado pelo trabalho percursor 
de Gramazio e Kohler [05] e de Mark Burry [06].
Os recentes desenvolvimentos na tecnologia robótica permitiram expandir o campo de aplicação dos braços 
robóticos para incluir tarefas executadas em espaços de trabalho partilhados com humanos, iniciando a era 
dos braços robóticos colaborativos [07], também conhecidos como cobots [08]. Os cobots abrem novas pos-
sibilidades criativas de aplicação no ensino da arquitetura, em particular no ensino da geometria e de lógicas 
computacionais, como as Shape Grammars [01] ou as Making Grammars [09, 10], As Making Grammars são 
uma teoria computacional que expande o formalismo matemático das Shape Grammars para o ato de fazer e 
que parece ser particularmente adequada enquanto metodologia de ensino do uso dos robots na arquitetura. 
A presente comunicação pretende descrever os resultados da aplicação da metodologia na Unidade Curricular 
de Criatividade Computacional no ISCTE-IUL, em 2019, revelando as oportunidades de aprendizagem criativa, 
que se abriram aos estudantes de arquitetura, ao explorarem as Making Grammars através da Cobot Kolam 
Grammar (Figuras 1 e 2) - criada especificamente para o braço robótico colaborativo Kuka iiwa 7 adquirido pela 
universidade em 2018. Pretende-se, assim, contribuir, através da partilha desta experiência pedagógica, para 
ampliar os processos ensino-aprendizagem da arquitetura com lógicas computacionais e oferecer uma outra pers-
petiva sobre o papel da geometria nas respostas aos problemas complexos de um mundo em rápida mudança. 

1 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (fjsbo@iscte-iul.pt)
2 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (alexandra.paio@iscte-iul.pt)



JORNADAS DIDÁCTICAS 2021: LIVRO DE RESUMOS | ISBN 978-989-53379-0-3
09 e 16 de Outubro de 2021 | Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho

36

1 FazerVer

2

5

4

3

Regras:

TOQUE

não

sim

Figura 1 - Regras da Cobot Kolam Grammar (esquerda) e uma sequência de aplicação das regras
num tabuleiro exemplo (direita). Fonte: dos autores.   

Figura 2 - Colaboração Humano-Robot na aplicação de regras gramaticais.
Fonte: dos autores. 
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TERESA PAIS1 e MARIA JOÃO PINTO2

Módulo Iniciático à Geometria:
Uma experiência inovadora na Universidade de Coimbra

Campo de exploração:
A aprendizagem por projeto e a promoção de um maior envolvimento do estudante no seu 
ensino, aprendizagem e avaliação, e na partilha de experiências com os seus pares.

A Geometria é uma unidade curricular anual que faz parte do leque de disciplinas lecionadas no primeiro do 
Mestrado Integrado em Arquitetura da Universidade de Coimbra. Como pré-requisitos para a sua frequência 
consideram-se imprescindíveis alguns conhecimentos de Geometria, nomeadamente do Sistema Diédrico, que 
a generalidade dos alunos adquire no ensino secundário com a frequência da disciplina de Geometria Descritiva 
e que, na Universidade de Coimbra, é condição obrigatória para o ingresso no curso de Mestrado Integrado em 
Arquitetura.
Nos últimos anos, o aumento do número de estudantes internacionais a ingressar no curso fez acrescer também 
a quantidade de alunos que não traziam do ensino pré-universitário a devida preparação no que toca a esta 
unidade curricular, apresentando naturais dificuldades em acompanhar a matéria lecionada. 
Em 2016, como resposta a este problema, as docentes da disciplina Teresa Pais e Maria João Pinto decidiram 
criar um Módulo Iniciático de apoio à Geometria, direcionado para os alunos que não possuíam qualquer prepa-
ração prévia neste âmbito disciplinar. O principal objetivo era o de transmitir alguns conhecimentos básicos que 
lhes permitissem acompanhar o estudo dos vários sistemas de representação que seriam abordados ao longo 
do ano, atenuando a desvantagem quanto aos restantes alunos. 
A primeira edição do Módulo Iniciático à Geometria veio a concretizar-se no dia 2 de setembro desse ano. Fre-
quentaram-no dez alunos internacionais e teve a duração de duas semanas, desenvolvendo-se em nove sessões 
de duas horas. A matéria abordada recaiu sobre conceitos fundamentais ao entendimento da Geometria, com 
especial enfoque nos que fazem parte do programa do ensino secundário. Tendo em conta o tempo de que 
dispunham, foram valorizados processos de aprendizagem que tinham como finalidade o desenvolvimento da 
visualização e do raciocínio espacial dos participantes, recorrendo com frequência a modelos tridimensionais 
construídos pelos próprios alunos. Os estudantes responderam com grande entusiasmo às propostas de tra-
balho que foram sugeridas. É de sublinhar ainda que foi neste contexto que muitos deles se conheceram, crian-
do-se um interessante clima de boas vindas ao nosso país, à cidade e à escola, num registo muito interessante 
de cumplicidade e entreajuda.
Em 2017, tendo em conta as francas melhorias verificadas no ano anterior no que toca à relação dos estudantes 
internacionais com a Geometria, decidiu-se repetir a iniciativa. Em setembro realizou-se a segunda edição do 
Módulo Iniciático, desta vez organizada em oito sessões de duas horas e meia, tendo sido frequentada por onze 
estudantes internacionais. 

1 Universidade de Coimbra (tpais@uc.pt)
2 Universidade de Coimbra (maria.pinto@uc.pt)
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O sucesso do Módulo Iniciático à Geometria, bem como o interesse manifestado pelos estudantes na sua continui-
dade, levou à realização da terceira, quarta e quinta edições, em setembro de 2018, 2019 e 2020, respetivamente. 
Em face dos resultados descritos, resulta evidente que este curso breve é uma iniciativa que deverá ser mantida, 
sublinhando-se a sua relevância no apoio aos estudantes internacionais, quer no que toca à aquisição de conhe-
cimentos de Geometria, quer no que diz respeito à integração no seio da comunidade escolar. 
Em face dos resultados descritos, resulta evidente que este curso breve é uma iniciativa que deverá ser mantida, 
sublinhando-se a sua relevância no apoio aos estudantes internacionais, quer no que toca à aquisição de conhe-
cimentos de Geometria, quer no que diz respeito à integração no seio da comunidade escolar. 
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LÍDIA CESARO PENHA GANHITO1

Desenhar de dentro para fora: Proposições artístico-educacionais
para a prática colaborativa do desenho de modelo vivo

Campos de exploração:
A inter e multidisciplinaridade como práticas potenciadoras das valências dos conteúdos 
próprios de diferentes, ou complementares, áreas do saber; 
A docência partilhada como prática propiciadora da exposição de diferentes abordagens aos 
conteúdos programáticos.     

Esta comunicação é parte do desdobramento teórico da minha experiência com as oficinas colaborativas de 
modelo vivo que realizo desde 2012 junto com o coletivo colabMOV (São Paulo – Brasil). Em minha pesquisa 
de mestrado no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (UNESP), eu relacionei minha prática como 
educadora, artista e modelo com estudos em teoria, crítica e história da arte; deste diálogo surgiu o material 
didático-poético intitulado “Desenhar de dentro para fora: proposições artístico-educacionais para práticas co-
laborativas do desenho de observação de modelo vivo”, que sistematiza as propostas desenvolvidas pelo cole-
tivo colabMOV. Nestas Jornadas Didácticas, compartilho brevemente esta metodologia, enunciando os temas 
teórico-práticos abordados na minha dissertação que embasam esta prática.
A premissa principal de uma oficina colaborativa de modelo vivo é a ausência de indivíduos contratados para 
ocupar o lugar de modelo: ao invés disso, todas/os participantes são convidadas/os a experimentarem este pa-
pel, revezando-se entre si. Desenhar um corpo é, de alguma forma, decifrá-lo; entender como as suas partes se 
relacionam e, talvez mais importante do que tudo, reconhecer a sua existência. Quando todas/os experimentam 
o lugar de modelo, confirmamos coletivamente a existência da diversidade dos corpos em sua multiplicidade de 
gêneros, raças, tamanhos e subjetividades. Assim, desnaturaliza-se a ideia do corpo neutro, perfeito, e passa-se 
a enxergar possibilidade para além dos corpos hegemônicos da cultura visual canônica. 
Assim, a prática colaborativa de modelo vivo procura desconstruir a noção equivocada de que existe um corpo 
“correto” para o papel de modelo, contribuindo assim para que mulheres e homens ressignifiquem sua produção 
artística e as relações com os próprios corpos. Opondo-se à instituição cultural do nu, fundamentada na objetifi-
cação dos corpos observados, a oficina colaborativa de modelo vivo enxerga a pessoa que ocupa o lugar da/o 
modelo como sujeito pensante. Trabalhando a nudez por um viés crítico-feminista, propomos uma reflexão sobre 
a representação visual do corpo humano, destrinchando preconceitos e incitando os envolvidos construir suas 
próprias estratégias artísticas para interferir nesta realidade.
Importante destacar que nós, mediadoras-propositoras, também entramos no revezamento entre as situações 
de desenho e de pose. Assim, ocupamos um papel híbrido de mediadoras / artistas / modelos, desconstruindo 
a dicotomia mestre/aprendiz, desenhista/modelo, observador/observado, objeto/sujeito. Ao fazer isso, criamos
 novos repertórios acerca do que pode ser a presença de um corpo (principalmente, um corpo de mulher) em um 
ambiente de ensino, aprendizado e prática de arte.

1 Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (lidia.ganhito@unesp.br)
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O ateliê colaborativo configura-se então como um espaço de questionamento, um espaço híbrido onde a ex-
perimentação em desenho e com o corpo se somam, se confundem e se complementam. O material didático 
“Desenhar de dentro para fora” sistematiza algumas proposições que trazemos para as oficinas para promover 
a observação ativa, a experimentação gráfica do próprio traço e também a reflexão sobre os corpos no ateliê. 
Exercícios como o desenho cego, desenhar com as duas mãos ao mesmo tempo, desenhar com a mão oposta 
da que se está acostumado, entre outros, mostram-se então essenciais para a formação de um ambiente de 
experimentações e pesquisa, onde nos sentimos livres e incentivados a testar novas formas de desenhar. 
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DANIEL SILVESTRE1

Ilustração e sistemas de representação:
Propostas didáticas para uma exploração expressiva do espaço pictórico

Campo de exploração:
A inter e multidisciplinaridade como práticas potenciadoras das valências dos conteúdos 
próprios de diferentes, ou complementares, áreas do saber.

A representação a partir da observação é um acto estruturante na pedagogia do desenho artístico, que articula 
o desenvolvimento de aptidões relacionadas com a geometria espacial, com o manuseamento dos materiais e 
com a gestualidade, entre outros. A centralidade da prática da observação no contexto de sala de aula leva, no 
entanto, a um ensino onde predominam sistemas de representação mais ou menos naturalistas, como a pers-
pectiva ou a axonometria, centrados no ponto de vista do observador, relegando o ensino de outros sistemas 
para as aulas de geometria descritiva. 
Actualmente, a nossa cultura visual combina heranças de diferentes proveniências culturais e históricas e artic-
ula diferentes formas de conceber o espaço pictórico. De acordo com John Willats, em Art and Representation: 
New Principles in the Analysis of Pictures [01], no seu esforço em encontrar um quadro de princípios subjacentes 
à intrigante variedade de imagens produzidas pela mão humana, os sistemas de representação desempenham 
uma função fundamental – mapear relações espaciais tridimensionais em relações espaciais correspondentes 
no plano da representação. Ao longo do seu ensaio, o autor argumenta que as diferenças nos distintos sistemas 
de representação encontradas em diversos períodos e culturas (tais como a perspectiva, a projecção ortogonal, 
a projecção oblíqua, a perspectiva invertida, entre outros), bem como as suas transformações, são principal-
mente determinadas pelas diferentes funções que estes sistemas de representação são chamados a cumprir. 
Neste contexto, Willats descreve ainda a atividade artística como uma prática que tende muitas vezes a produzir 
desvios e combinações a partir destes sistemas (e das suas funções) para a obtenção de efeitos expressivos.
Observando o fenómeno cultural em que a ilustração se tornou nos últimos anos, esta comunicação começará 
por mostrar como muitos ilustradores manipulam sistemas de representação com diferentes finalidades. A apre-
sentação irá mostrar como a produção de desvios e combinações a partir destes sistemas serve frequentemente 
para manipular a composição de página, ajustar as relações espaciais às dinâmicas da narração, adequar as 
variações de escala de modo a estabelecer ou anular hierarquias simbólicas, ou ainda, simplesmente obter 
anomalias espaciais. Num segundo momento, a apresentação irá reflectir sobre alguns caminhos possíveis para 
introduzir usos expressivos de um número mais alargado de sistemas de representação no contexto da peda-
gogia do desenho. Para esse efeito, serão discutidos enunciados de exercícios e algumas experiências práticas 
dedicadas a promover o uso crítico de diferentes sistemas de representação.

Referências:
[01] Willats, J. (1997). Art and representation: new principles in the analysis of pictures. New Jersey: Princeton University 

Press.
1 Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e Instituto Português do Cávado e do Ave - Escola Superior de Design 
(khalinomiconee@gmail.com).
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